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A héten történt fontosabb események
Felsőoktatási törvénytervezet
A kormány határozott célja, hogy a természettudományos képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya - jelentette
ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Tudományos Hasznos Emberi (THE) elnevezésű
program budapesti megnyitóján. A hallgatók röghöz kötése és az önköltség bevezetésének kérdésében is jelentős előrelépések történtek, miután a hallgatói önkormányzatok az oktatási államtitkárság helyett Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyeztettek a felsőoktatási törvény tervezetéről. Nagy Dávid, a HÖOK elnöke elmondta, a külföldi munkavállalás szabályozásának részletei egyelőre nem tisztázottak, de a jelenlegi álláspont szerint a külhonban munkát vállaló hallgatónak nem a képzés teljes költségét,
hanem egy kvázi hosszú lejáratú hitelnek a külföldön töltött időszakra vonatkozó részleteit kellene visszafizetnie. A kormány emellett
abból az álláspontjából is engedett, miszerint a végzett hallgatóknak egy meghatározott ideig Magyarországon kellene maradniuk. A
HÖOK elnöke szerint ugyanakkor az önköltség mértéke a ma létező képzési normatíva összegétől nem térhet el jelentősen, ez ma egy
átlag diploma esetében éves szinten 3-400000 forintot jelent, ez pedig félévek tekintetében akár alacsonyabb is lehet, mint a jelenleg
megállapított költségtérítések. Dr. Somlai Péter szociológus szerint hogy legyen elegendő szakmunkás, azt nem azzal kell elérni, hogy
kevesebb fiatalt vesznek fel egyetemekre és főiskolákra. Hanem azzal, hogy a szakmunkásképzést kéne vonzóvá tenni, s felsőfokú
szakmunkásképzést csinálni. Nem a felsőoktatás gyártja a munkanélkülieket, hiszen a felsőoktatásból kikerülők majdnem 99 százaléka
állást talál. A munkanélküliek többsége a 8 osztállyal sem rendelkezők köréből kerül ki - mondta Csaba László közgazdászprofesszor.
Miközben Magyarország a GDP egy százalékát fordítja K+F kiadásokra, addig a sikeres országok ennek többszörösét költik rá. Az ebből
levonható tanulság is a felsőoktatás fejlesztésének fontosságát mutatja. Csaba László az évi 7 százalékos növekedést produkáló India
példáját emelte ki, ahol a szoftver szolgáltatásból származó export ötször annyit hoz, mint a mezőgazdasági kivitel.

Új pedagógusi életpályamodell
Főiskolai végzettséggel 163 ezer, egyetemivel pedig 184 ezer forintot is keres majd egy pedagógus havonta, 2013 szeptemberétől – állította egy oktatási konferencián Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár, aki szerint két év alatt 220 milliárdos
forrást igényel az új életpályamodell. Az államtitkár szerint a 2013 szeptemberében induló programra bevezetésének évében 70
milliárd, 2014-ben 120 milliárd forintot kell majd fordítani: a tanárok viszont 40-60 ezer forinttal többet vihetnek haza végzettségük
foka szerint. Pokorni Zoltán, a parlament oktatási bizottságának fideszes elnöke szerint Hoffmann modellje több ponton is vitatható:
ő már a pályakezdőket is minimálbér körüli ösztöndíjjal támogatná, és garantálná elhelyezkedésüket. Pokorni szükségtelennek
tartja a teljes körű iskolaátvételt is, hiszen vannak önkormányzatok, amelyek képesek a helyi intézmény fenntartására.

Részlegesen feloldják a vagyonzárolást az egyetemeknél
Eredményesen zárult a Magyar Rektori Konferencia (MRK) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közötti egyeztetés a
vagyonzárolás részleges feloldásáról. A Magyar Nemzet beszámolója szerint ígéretet tett a szerződéskötési és a beszerzési stop részleges feloldására az egyetemeken az államháztartásért felelős államtitkár. Így az egyetemek várhatóan megköthetik a működésükhöz
szükséges szerződéseket az óraadókkal és a vizsgáztatókkal, és még az idén megvalósíthatják a folyamatban lévő pályázati programok
folytatásához szükséges beszerzéseket. Dubéczi Zoltán, az MRK főtitkára leszögezte: arra számítanak, hogy a szóbeli garanciavállalás
után még ezen a héten írásban is rögzítik ezt, és megköthetővé, illetve teljesíthetővé válnak az óraadói és a vizsgáztatói szerződések.

Rostoványi Zsolt vezeti januártól a Corvinust
Megválasztották a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) új rektorát a november 7-én tartott rektorválasztó szenátusi ülésen. Dr. Rostoványi Zsolt 2012. január 1-jén veheti majd át a jelenlegi rektor helyét. Rostoványi Zsolt a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, majd ott maradt oktatni is. Több ciklusban volt a Nemzetközi Kapcsolatok tanszék vezetője,
valamint a Társadalomtudományi Kar dékánja. 2005 óta a Nemzetközi Tanulmányok Intézet igazgatója, és két éve a Nemzetközi
Kapcsolatok Doktori Iskola elnöke is.

A debreceni rektor a kormányzati főfelügyelőről: „tudjuk kezelni”
Költségvetési főfelügyelőt rendelt ki a kormány több felsőoktatási intézményhez, a Debreceni Egyetemhez is. A Debreceni
Egyetem vezetője, dr. Fábián István szerint a döntés nem segíti az intézmény hatékonyabb működését.
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Marosvásárhelyi ellenállás
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói kedd esti tanácskozásukon egységesen úgy
határoztak, nem vesznek részt a román többségű szenátus által kezdeményezett - az oktatási törvény előírásaival és a miniszter
utasításaival is ellentétes - vegyes tanszékek megalakításában. Brassai Attila professzor szerint a magyar oktatók többsége már
aláírta a közös nyilatkozatukat, a többiek csatlakozása folyamatban van. A román többségű vezetés a magyar oktatók ellenszavazatai mellett egy hete elfogadta az egyetem chartáját, de azt titkosan kezelik - tette hozzá Brassai. A román oktatási minisztérium
RMDSZ-es államtitkára, Király András egyébként megerősítette a Krónika értesülését, hogy az egyetem rektora ma Bukarestben
tárgyal, és eldőlhet, sikerül-e jobb belátásra bírni a vezetőt, más kérdés ugyanakkor, mit szól majd a román többségű szenátus.

Megszüntették a nyomozást a PTE felnőttképzési karán
Bűncselekmény hiányában megszüntette a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást a Pécsi Tudományegyetem (PTE)
felnőttképzési karát érintő ügyben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, erről hivatalos levélben értesítették az intézmény rektorát - közölte az egyetem pénteken az MTI-vel. A vizsgálat a kar 2007 és 2010 közötti gazdasági működését vizsgálta, és nem
találta megalapozottnak a névtelen feljelentő vádjait - tette hozzá a rendőrség tájékoztatása alapján az intézmény. Az eljárást az
ügyészség azt követően rendelte el, hogy valaki feljelentést tett: állítása szerint a karon visszaélések, fiktív számlaadások történtek. A rendőrség a nyomozással összefüggésben 2010 májusában házkutatást tartott az egyetemen.

November 8.
Részlegesen feloldják a vagyonzárolást az egyetemeknél
http://www.origo.hu/itthon/20111108-magyar-nemzet-reszlegesen-feloldjak-a-vagyonzarolast-az-egyetemeknel.html
Eredményesen zárult a Magyar Rektori Konferencia (MRK) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közötti
egyeztetés a vagyonzárolás részleges feloldásáról - írta keddi számában a Magyar Nemzet.
A kormányközeli lap beszámolója szerint ígéretet tett a szerződéskötési és a beszerzési stop részleges feloldására az
egyetemeken az államháztartásért felelős államtitkár. Így az egyetemek várhatóan megköthetik a működésükhöz szükséges szerződéseket az óraadókkal és a vizsgáztatókkal, és még az idén megvalósíthatják a folyamatban lévő pályázati programok folytatásához szükséges beszerzéseket.
Dubéczi Zoltán, az MRK főtitkára a lapnak leszögezte: arra számítanak, hogy a szóbeli garanciavállalás után még ezen
a héten írásban is rögzítik ezt, és megköthetővé, illetve teljesíthetővé válnak az óraadói és a vizsgáztatói szerződések. A lapban
emlékeztetnek, hogy az intézményekbe ugyanakkor olyan felügyelőt küld a kormány, aki javaslatot tehet az egyetem által tervezett
nagy összegű kifizetések felfüggesztésére.

Rostoványi Zsolt vezeti januártól a Corvinust
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=25791
Megválasztották a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) új rektorát a november 7-én tartott rektorválasztó szenátusi ülésen. Dr. Rostoványi Zsolt 2012. január 1-jén veheti majd át a jelenlegi rektor helyét.
A Társadalomtudományi Kar dékánjának, dr. Rostoványi Zsoltnak szavazott bizalmat november 7-én a Budapesti Corvinus
Egyetem Szenátusa. A szavazáson minden tag jelen volt, többségük voksát a dékán már az első fordulóban megszerezte a másik két jelölttel szemben. A jelenlegi rektor megbízatása december 31-én jár le, az új rektort a köztársasági elnök nevezi majd ki.
Rostoványi Zsolt a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, majd ott maradt oktatni is. Több ciklusban volt a
Nemzetközi Kapcsolatok tanszék vezetője, valamint a Társadalomtudományi Kar dékánja. 2005 óta a Nemzetközi Tanulmányok
Intézet igazgatója, és két éve a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola elnöke is.

A debreceni rektor a kormányzati főfelügyelőről: „tudjuk kezelni”
http://www.hajdupress.hu/?cikk=9396
Költségvetési főfelügyelőt rendelt ki a kormány több felsőoktatási intézményhez, a Debreceni Egyetemhez is.
Így például azonnali hatállyal a Szegedi Tudományegyetemhez, 2012. január 1-jével pedig a Semmelweis és a Debreceni
Egyetemhez. A költségvetési felügyelők véleményezhetik a gazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatokat, intézkedéseket, és
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kifogással élhetnek a nagy összegű kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. A Debreceni Egyetem vezetője, Prof. Dr. Fábián
István szerint a döntés nem segíti az intézmény hatékonyabb működését. „Ez csak azt jelenti, hogy eggyel több ellenőrzés lesz, ez
nem annyira zavar bennünket, az már egy kicsit kevésbé kellemes, hogy bizonyos tétel fölött, 10 millió forint fölött ellenjegyzi majd
az összes anyagi kötelezettségvállalásunkat, de én azt gondolom, hogy ezt is tudjuk majd valahogy kezelni.”

Navracsics: a természettudományos képzésre kell helyezni a hangsúlyt
http://www.agromonitor.hu/index.php/mezo/35-mezo/5195-navracsics-a-termeszettudomanyos-kepzesre-kell-helyezni-ahangsulyt
A kormány határozott célja, hogy a természettudományos képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya - jelentette ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Tudományos
Hasznos Emberi (THE) elnevezésű program budapesti megnyitóján.
Újabb bizonyítékát láthatjuk annak, hogy ha a magánszféra és az állam összefog a közös jó érdekében, az nagyon
eredményes lehet, „mondhatnám, szellemi vulkánkitöréseket” eredményezhet – fogalmazott a THE program kapcsán Navracsics
Tibor. A közös jó fontosabb minden magánhaszonnál, profitnál, önös érdekénél, „ez a közös jó pedig Magyarország szellemi versenyképessége” – tette hozzá. Szavai szerint a kormány azt szeretné, ha Magyarország gazdag ország lenne Európában, hogy
a most felnövők bátran tervezhessenek és meg tudják valósítani elképzeléseiket – írja az MTI. Ehhez az is kell, hogy a program a
tanév végéig több mint 30 középiskolába eljusson. Mint fogalmazott, ez esély arra, hogy Magyarország szellemileg versenyképes
országgá váljon, hiszen a gazdasági versenyképesség alapja, „hogy okosabbnak kell lennünk a többi európai országnál”.
A THE program bizonyítékul szolgál arra, hogy a magyar tudomány és kutatásfejlesztés világszínvonalú – állapította meg
a miniszterelnök-helyettes. Hangsúlyozta: a kormány határozott célja, hogy a természettudományos képzés, a mérnökök, az informatikusok képzése és az ezzel foglalkozó kutatások megvalósításához szükséges szakemberek képzése a jövőben erősödjék,
azaz a természettudományos képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya. A THE program három éve kezdődött, célja,
hogy előadásokon, látványos kísérleteken keresztül bemutassa a középiskolásoknak a természettudományokat, felkeltse irántuk
az érdeklődést.

November 9.
Közelednek az álláspontok felsőoktatás-ügyben
http://atv.hu/cikk/20111109_nagy_david?source=hirkereso
A hallgatók röghöz kötése és az önköltség bevezetésének kérdésében is jelentős előrelépések történtek, miután
a hallgatói önkormányzatok az oktatási államtitkárság helyett Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyeztettek a felsőoktatási törvény tervezetéről.
Nagy Dávid, a HÖOK elnöke az ATV Start-ban elmondta, a külföldi munkavállalás szabályozásának részletei egyelőre
nem tisztázottak, de a jelenlegi álláspont szerint a külhonban munkát vállaló hallgatónak nem a képzés teljes költségét, hanem egy
kvázi hosszú lejáratú hitelnek a külföldön töltött időszakra vonatkozó részleteit kellene visszafizetnie. A kormány emellett abból az
álláspontjából is engedett, miszerint a végzett hallgatóknak egy meghatározott ideig Magyarországon kellene maradniuk.
Ami az önköltséget illeti, Nagy Dávid elmondta, az csak abban az esetben fogadható el, ha közben minden képzési területen megmaradnak az államilag finanszírozott helyek is, de egyébként már ebben is megállapodás született a minisztériummal. A
HÖOK elnöke szerint ugyanakkor az önköltség mértéke a ma létező képzési normatíva összegétől nem térhet el jelentősen, ez ma
egy átlag diploma esetében éves szinten 3-400000 forintot jelent, ez pedig félévek tekintetében akár alacsonyabb is lehet, mint a
jelenleg megállapított költségtérítések.

„Amit a tervekről hallani, azok csak rontanak a helyzeten” – Interjú dr. Somlai Péter szociológussal
http://www.mohaonline.hu/eszme/somlai_peter_szociologus_interju_y_generacio_felsooktatasi_torveny
Az új felsőoktatási törvénytervezet árnyékában dr. Somlai Péter szociológussal jártunk utána annak, milyen hatása lehet az intézkedéseknek a társadalomra nézve, lehet-e párhuzamot vonni a brit, szociálisan hátrányos helyzetben lévő
fiatalok radikális segélykiáltása és a hazai munkaerőpiacról és oktatásból kiszorult fiatalok problémái között.
MOHA: A londoni fiatalok zavargása kapcsán merült fel bennünk a kérdés, hogy az ő ellehetetlenült helyzetük
párhuzamba állítható-e a hazai Y generáció problémáival, ha még nehezebb helyzetbe hozzák az oktatáspolitikával a huszonéveseket, hosszú távon lehet-e számítani hasonló megmozdulásra akár nálunk is?
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Somlai Péter: Nagyon nehéz igennel vagy nemmel válaszolni. Ha azt mondom, hogy ez egy érvényes gondolat és egy
jó következtetés, akkor rögtön utána meg lehet kérdezni, hogy miért nincsenek hasonló zavargások Berlinben, Becsében, Budapesten vagy másutt. Emiatt azt gondolhatnánk, hogy ez téves következtetés, de valami mégis van benne. Az Y generáció olyan
fiatalokból áll, akiknek nagyon elhúzódik a fiatal kora, ezt a szakirodalomban posztadoleszcenciának nevezzük. A kamaszkor
hamarabb kezdődik és sokkal tovább tart. A fiatalok főiskolára, egyetemre járnak, és amikor egy szakot befejeznek, kezdik a következőt: nincs vége a tanulmányoknak, ma az élethosszig tartó tanulás szellemében élünk.
Ehhez jön még egy utolsó dolog: az ipari társadalmak Európában átalakultak posztindusztriális társadalmakká, amiben
a munkavállalók több mint 70%-a a harmadik szektorban, a szolgáltatásokban dolgozik. Ezekre az országokra nagyon magas
munkanélküliség is jellemző, amelyet a gazdasági válság még jobban megnövelt. A legnagyobb arányú munkanélküliség a szakképzetlenek körében van, akiknek még érettségijük sincs. Persze a diplomások munkanélkülisége is évről évre növekszik, vagyis
a szociális feszültségek erősödnek, és ez a gyúanyag, ami ilyen lázadásokhoz vezethet. Tehát az előbbi kérdésre válaszolva, a
felsorolt országokban ilyen lázadás nem történt, de történhet bármikor, mert mindezekben az országokban a fiatalok, elsősorban a
szakképzetlenek, a marginálisak, a leszakadtak száma növekszik, és kétségbeejtő helyzetben vannak. A lázadáshoz sok minden
kell. Az pusztán, hogy nincs munkám, kevés. Vannak speciális tényezők, amiket nagyon nehéz előre látni, vagyis nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mi az, ami lázadáshoz fog vezetni egy országban. Az viszont általánosan érvényes, hogyha minél többen
munkanélküliek, annál nagyobb a szociális feszültség.
MOHA: Azt mondják, az elhúzódó kamaszkor iskolapéldája az egyetemista. Lehet-e megoldás a visszaszorítására
az egyetemisták számának csökkentése?
Somlai Péter: Semmiképpen nem jelent megoldást. Akiknek nincs diplomájuk, azok még nehezebben jutnak munkához,
tehát a fiatal korosztály munkanélküliségén ez nem fog javítani, csak rontani.
MOHA: Ma már a diploma az új érettségi, munkát szerezni nélküle nehéz, érettségi nélkül pedig alig lehetséges.
Ha redukáljuk a hallgatók számát, elképzelhető, hogy keletkezik egy az érettségi és diploma között zsákutcába került fiatal
társadalmi réteg?
Somlai Péter: Ez a veszély teljesen fönnáll, és ezt nem lehet ilyen intézkedésekkel kiküszöbölni. Hogy legyen elegendő
szakmunkás, azt nem azzal kell elérni, hogy kevesebb fiatalt vesznek fel egyetemekre és főiskolákra. Hanem azzal, hogy a szakmunkásképzést kéne vonzóvá tenni. Mondjuk felsőfokú szakmunkásképzést csinálni.
MOHA: Mi az oka, hogy a zavargások színhelye Nyugat- és nem Kelet-Európa?
Somlai Péter: Itthon másfajta lázadások vannak. Én effajta lázadásnak tartom a Jobbik előretörését. Nem az uralkodó
rétegek felé támad, nem az ő autójukat gyújtja fel, hanem a romák ellen fordul. Kelet-Európában valahogy minden mindig másképp
van. Nem a leggazdagabbak ellen lázadnak, hanem a legszegényebbek ellen.
MOHA: Az oktatásnak az is a szerepe lenne, hogy lehetőséget biztosítson a társadalmi mobilitásra. Ha csökkentjük a hallgatók számát, ettől is megfosztjuk a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket?
Somlai Péter: Ezt az eddigi felsőoktatási politika sem tette lehetővé. Én itt tanítok az egyetemen évek óta egyre több diákot, de csak elvétve találkozok olyannal, akinek a szülei nem középosztálybeliek. A szelekció nagyon korán elkezdődik. A leghátrányosabb helyzetű gyerekek nem is fejezik be az általános iskolát, és aki befejezi, az nem jut középiskolába, aki mégis, az biztos
nem jut egyetemre. Én semmi jelét nem látom annak, hogy az új oktatáspolitika tudna ezen bármit is változtatni. Amiket a tervekről
hallani, azok csak rontanak a helyzeten.
MOHA: Az „elméleti” képzés a felsőoktatásban is nehéz helyzetben van. Hoffmann Rózsa azt is nyilatkozta, hogy
a természettudósok mögött alapvetően megvannak azok az értékek, amiket egy bölcsész elsajátít, de visszafelé ez már
nem igaz. Azaz államtitkár asszony egyfajta hierarchiába rendezte a felsőoktatást.
Somlai Péter: Hát igen, ez egy nagyon gyermeteg dolog. Egy felmérés eredményei azt mutatják, hogy azoknál, akik
bölcsészdiplomával végeztek, jobb volt az elhelyezkedési arány, mint a műegyetemi diplomások között. Azért, mert a bölcsészdiplomával szerzett nyelvtudás, általános műveltség, tárgyaláskészség, az nagyon sok nagyvállalat számára fontosabb, mint a
specializált tudás, úgyhogy én ezen nem is csodálkozom. Jó volna viszont, hogy akik készítik ezeket a felsőoktatási terveket, azok
figyelembe vennék ezt, mert úgy látom, nem nagyon akarják.

Három debreceni oktatót gyanúsítanak számlacsalással
http://nol.hu/mozaik/harom_debreceni_oktatot_gyanusitanak_szamlacsalassal
Gyanúsított lett Völgyesi Zoltán főiskolai tanár, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
volt rektora, valamint rajta kívül egy egyetemi és egy főiskolai oktató abban a büntetőeljárásban, amely csalás és okirathamisítás gyanúja miatt indult a debreceni rendőrkapitányságon idén tavasszal.
Völgyesi Zoltán a rektori székből idén nyáron távozott, jelenleg az – időközben a Debreceni Református Hittudományi
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Egyetem kötelékébe integrálódott – tanítóképző főiskola tanáraként dolgozik. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség felügyeletével
folytatott rendőrségi nyomozás egy névtelen feljelentés alapján kezdődött. A gyanú szerint Völgyesi Zoltán – akkor még a főiskola
kommunikáció- és médiatudományi intézetének vezetőjeként – megemelt óradíjas szerződést kötött egy külsős egyetemi oktató
betéti társaságával. Az oktatást azonban nem a külsős tanár végezte, hanem Völgyesi Zoltán, a betéti társaság közbeiktatására pedig
állítólag azért volt szükség, hogy a volt vezető a számára meghatározott óraszámon felül is tarthasson órákat, s vehessen föl értük
pénzt. Ezzel a módszerrel mintegy másfél millió forintot fizettek ki a betéti társaságnak. A nyomozás ismeretlen tettes ellen indult,
az eljárás kezdetén a volt rektor azt nyilatkozta, hogy a főiskolán csalás és okirat-hamisítás nem történt, ő maga külön óradíjat sem
rektorként, sem korábban intézetvezetőként nem vett fel, így szerinte rosszindulatú híresztelésről, rágalmazásról lehet szó.
A rendőrségi eljárásban végül Völgyesi Zoltánon kívül gyanúsított lett az említett betéti társaság egyetemi oktatóként
dolgozó beltagja, valamint a főiskola egy másik tanára. A gyanúsítottak panaszt nyújtottak be a meggyanúsítás ellen az ügyészségre.
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség szóvivője, Jónáné Pocsai Edit érdeklődésünkre azt mondta: a gyanúsítotti panaszok elbírálása
még tart, az ügyről csak jövő héten tud bővebb felvilágosítást adni.

Cáfolja a Kaposvári Egyetem a 900 milliós tartozást
http://www.orientpress.hu/90753/RSS
A Magyar Államkincstár hazai költségvetési szervek tartozásait összesítő legutóbbi jelentéséből az derült ki,
hogy a Kaposvári Egyetem adósságállománya szeptember végére elérte a 875 millió forintot. Az egyetem vezetése vitatja
a tartozás összegét, azt közölték: az intézmény nettó tartozásállománya mindössze 480 millió forint volt november elején
- írja a Somogyi Hírlap.
Szombaton az egyetemre azonnali hatállyal kincstári felügyelőt nevezett ki a kormány. Az egyetemi vezetés közlése szerint
ez egy országosan kiépítendő rendszer harmadik lépése, s a Kaposvárra érkező gazdasági szakember segíteni és felügyelni fogja
az intézmény takarékos működését.
Lévai András, a Kaposvári Egyetem sajtószóvivője a Kaposvári Egyetem tartozásainak rövid- és hosszútávú hatásairól
azt mondta a Somogyi Hírlapnak, hogy a Kaposvári Egyetemnek idén összességében 976 millió forintos bevételkieséssel kellett
számolnia és rendkívüli kiadást kell kigazdálkodnia a mintegy 7,2 milliárd forintos költségvetéséből. A 976 millió forint kétharmada
kieső, vagy visszafizetendő állami támogatás, a maradék az év végén kifutó pályázati projektek önrésze és a tavalyról áthúzódó
szállítói kötelezettségek.
Az egyetem az elmúlt másfél év során több lépcsőben próbált ésszerűsíteni és racionalizálni gazdálkodásán. – A tavaly és
az év elején hozott intézkedések azonban nem voltak elég hatékonyak – közölte Lévai András –, így a tartozásállomány a tavaly
szeptemberi 214 millió forintról május elejére 600 millió forintra nőtt. Második lépésben áprilistól új szervezeti felállás és működési
rend lépett életbe a gazdasági vezetésben, s ennek hatására november elejére az intézményi tartozásállomány 480 millió forintra
csökkent a fent említett jelentős összegű bevételek kiesésének ellenére.
A sajtóban ezzel szemben a héten 876 millió forintos egyetemi tartozásállományról szóltak a hírek. Ez az összeg azonban
tartalmazza azokat a pályázati összegeket is – tette hozzá a sajtószóvivő –, amelyeket nem a Kaposvári Egyetem, hanem a pályázati
hatóság fizet ki a pályázati beruházásokat kivitelező vállalkozások részére. Illetve tartalmazza az átütemezett, jelenleg még nem
esedékes szállítói kötelezettségeket is. Az intézmény nettó tartozásállománya mindösszesen 480 millió forint volt november elején,
amely összeg előreláthatólag 2012 nyarára, őszére csökkenthető nullára.

Marosvásárhely kitart az önálló tanszékek mellett
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/09/13/Marosvasarhely_kitart_az_onallo_kar_mellett.aspx?source=hirkereso
Az orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar oktatói úgy döntöttek, nem vesznek részt a vegyes tanszékek
megalakításában. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatói kedd esti tanácskozásukon
egységesen úgy határoztak, nem vesznek részt a román többségű szenátus által kezdeményezett - az oktatási törvény
előírásaival és a miniszter utasításaival is ellentétes - vegyes tanszékek megalakításában.
A magyar oktatók továbbra is ragaszkodnak az önálló magyar tanszékek megalakításához, elszántak, kitartanak
elhatározásuk mellett, amire a nemrég elfogadott román oktatási törvény is lehetőséget ad, magyar tanszékeket akarnak. Ez a
marosvásárhelyi színművészeti egyetemen és a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen már megtörtént, csak a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román többségű szenátusa akadályozza még.
Brassai Attila professzor szerint a magyar oktatók többsége már aláírta a közös nyilatkozatukat, a többiek csatlakozása
folyamatban van. A román többségű vezetés a magyar oktatók ellenszavazatai mellett egy hete elfogadta az egyetem chartáját, de
azt titkosan kezelik - tette hozzá Brassai.
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Kedd óta tart egyébként a támogató aláírásgyűjtés a magyar hallgatók körében, amit a diák-érdekképviseleti civil egyesület
kezdeményezett, miután a román rektor azt állította, a magyar diákok nem is akarják a „szeparációt”, azaz a különválást. A román
oktatási minisztérium RMDSZ-es államtitkára, Király András egyébként megerősítette a Krónika értesülését, hogy az egyetem
rektora ma Bukarestben tárgyal, és eldőlhet, sikerül-e jobb belátásra bírni a vezetőt, más kérdés ugyanakkor, mit szól majd a román
többségű szenátus.

November 10.
Csaba László: nem a felsőoktatás gyártja a munkanélkülieket
http://www.orientpress.hu/90845/RSS
Nem a felsőoktatás gyártja a munkanélkülieket, hiszen a felsőoktatásból kikerülők majdnem 99 százaléka állást talál.
A munkanélküliek többsége a 8 osztállyal sem rendelkezők köréből kerül ki - mondta Csaba László közgazdászprofesszor
csütörtökön az MKB Bank budapesti befektetési konferenciáján.
Mivel a világgazdasági folyamatok hosszabb távú trendje a kutatás-fejlesztés (K+F) igényes ágazatok-, üzleti szolgáltatások
sikeréről szól, a felsőoktatás fejlesztése legalább olyan jó befektetés, mint a szakmunkásképzés - jelezte a CEU egyetemi tanára.
Az akadémikus megjegyezte: érthetetlen, hogy miért kell egy egyetemnek 8 karral rendelkeznie, hiszen ennek alapján ’a CEU
például nem egyetem, hanem csak egy szakiskola lesz, de nevezhetjük plébániának is’.
Miközben Magyarország a GDP egy százalékát fordítja K+F kiadásokra, addig a sikeres országok ennek többszörösét költik
rá. Az ebből levonható tanulság is a felsőoktatás fejlesztésének fontosságát mutatja. Csaba László az évi 7 százalékos növekedést
produkáló India példáját emelte ki, ahol a szoftver szolgáltatásból származó export ötször annyit hoz, mint a mezőgazdasági kivitel.
Csaba László előadásában felvetette, hogy a gazdaság nem tűnik a kormányzati munka kiemelt céljának, mintha az Alaptörvény
preambuluma fontosabb lenne. Bár a közgazdászprofesszor azt elismerte, hogy az új kormány teljesítette alapfeladatát és sikerült
az ország finanszírozhatóságát biztosítania.

November 11.
Megmenekült a Corvinus, vagy mégis feldarabolás vár az egyetemre?
http://eduline.hu/felsooktatas/2011/11/11/Megmenekult_a_Corvinus_vagy_megis_feldarabo_C8CK5P
„Nem vagyok benne biztos” – így válaszolt a Corvinus rektora egy keddi kerekasztal-beszélgetésen arra a
kérdésre, mire számít, megmarad-e az egyetem. Mészáros Tamás nem ok nélkül hezitált, a kilátások egyszerre biztatóak és
aggasztóak: bár a felsőoktatási tervezet legújabb változata az állami intézmények között említi a Corvinust, a jogszabály
arra is hagy kiskapukat, hogy a kormány bármikor, viszonylag rövid idő alatt átrendezze a felsőoktatási intézmények
hálózatát.
Egy a Műegyetemnek, egy a gödöllői egyetemnek, egy az ELTE-nek?
„Meg is fogják tenni, mert olyan nincs, hogy minden marad a helyén, közben pedig több tízmilliárddal csökkentik a működési
kiadásokat” – mondta Mészáros, aki szerint a Corvinus azért van még mindig veszélyben, mert a volt kertészettudományi egyetem
karait „lehet, hogy a gödöllői Szent István Egyetemhez akarják csatolni”. Ha ez megtörténik, a most még hét karból álló egyetemnél
már csak három marad, a közigazgatás-tudományi januártól ugyanis a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez tartozik majd.
A rektor szerint a három közgázos – a közgazdaság-, a gazdálkodás- és a társadalomtudományi – karról „sokan úgy
gondolják, egy a Műegyetemhez, egy pedig az ELTE-hez kerülhetne”. A legsötétebb forgatókönyv szerint a Corvinusnak egy kara
maradna, az pedig nemhogy a tudományegyetem, de még az egyetemi cím megtartásához sem lenne elég, a felsőoktatási tervezet
alapján csak azok az intézmények működhetnek tovább egyetemként, ahol legalább három karon tanulhatnak a hallgatók.
Integráció – vissza a jövőbe
Ezzel a verzióval egy tizenegy-tizenkét éves folyamat vehet száznyolcvan fokos fordulatot. A Corvinus tanárai 1990
óta aligha unatkoztak, eddig ők   (és a szintén rekorder Óbudai Egyetem oktatói) cserélték le legtöbbször a névtáblát. Először
1996-ban, Magyar Bálint első minisztersége idején kötelezték a felsőoktatási intézményeket integrációra, 2000-re a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemhez csatolták az Államigazgatási Főiskolát.

2011. november II. hét							

					

6

HÖOK Tükör Hírfigyelő

2003-ban a korábban a gödöllői egyetembe olvasztott Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem került a Közgázhoz – ha a rektor által
említett forgatókönyv valósulna meg, nyolc év után ezt venné vissza Gödöllő. Igaz, a Szent István Egyetemmel való egyesülés már
nyolc éve sem ment zökkenőmentesen, a három budai kar akkor is inkább a Közgáz felé húzott.
Szobor nélkül, de megmarad?
Lukács Péter oktatáskutató, a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanszékvezetője szerint nem kell tartani a teljes
megszüntetéstől. „Átnevezhetik a Corvinus maradványait, és az is lehet, hogy a Marx-szobrot elviszik az aulából, de az egyetem
mindenképpen megmarad” – mondta. Lukács úgy gondolja, a kormány egy ideig nem fogja szűkebbre szabni az állami felsőoktatási intézményrendszert, úgy ugyanis több lenne az egyházi egyetem és főiskola, mint az állami.

Hoffmann: 220 milliárdba kerül az új életpályamodell
http://www.orientpress.hu/90908/RSS
Főiskolai végzettséggel 163 ezer, egyetemivel pedig 184 ezer forintot is keres majd egy pedagógus havonta, 2013
szeptemberétől – állította egy oktatási konferencián Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár, aki szerint két év alatt
220 milliárdos forrást igényel az új életpályamodell. Pokorni Zoltán vitathatónak nevezte az új köznevelési törvényt.
Évtizedes adósságot törleszt a kormány a pedagógusi életpályamodell bevezetésével – nyilatkozta egy pénteki oktatási
konferencia során Hoffmann Rózsa. Az államtitkár szerint a 2013 szeptemberében induló programra bevezetésének évében 70
milliárd, 2014-ben 120 milliárd forintot kell majd fordítani: a tanárok viszont 40-60 ezer forinttal többet vihetnek haza végzettségük
foka szerint. Hoffmann rámutatott, a kormány a költségek ismeretében támogatta a köznevelési törvényt, s az életpályamodellt.
Pokorni Zoltán, a parlament oktatási bizottságának fideszes elnöke szerint Hoffmann modellje több ponton is vitatható: ő
már a pályakezdőket is minimálbér körüli ösztöndíjjal támogatná, és garantálná elhelyezkedésüket. Pokorni szükségtelennek tartja
a teljes körű iskolaátvételt is, hiszen vannak önkormányzatok, amelyek képesek a helyi intézmény fenntartására.

Megszüntették a nyomozást a PTE felnőttképzési karán
http://www.jogiforum.hu/hirek/26572
Bűncselekmény hiányában megszüntette a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást a Pécsi Tudományegyetem (PTE) felnőttképzési karát érintő ügyben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, erről hivatalos levélben értesítették az intézmény rektorát - közölte az egyetem pénteken az MTI-vel.
A PTE közleményében az áll: az ügyészség még 2010 májusában, egy névtelen feljelentés alapján rendelte el a nyomozást, amelyet 17 hónap után zártak le. A vizsgálat a kar 2007 és 2010 közötti gazdasági működését vizsgálta, és nem találta
megalapozottnak a névtelen feljelentő vádjait - tette hozzá a rendőrség tájékoztatása alapján az intézmény.
Mint írták, az elmúlt másfél évben a méltatlan vádak miatti negatív megítélés a felnőttképzési karon egyaránt kihatott
szakmai és emberi kapcsolataikra, és hálásak valamennyi munkatársnak, hallgatónak és partnerüknek, hogy a nehéz időszakban
kitartottak a kar mellett. Az eljárást az ügyészség azt követően rendelte el, hogy valaki feljelentést tett: állítása szerint a karon
visszaélések, fiktív számlaadások történtek. A rendőrség a nyomozással összefüggésben 2010 májusában házkutatást tartott az
egyetemen.
A gazdasági nyomozók akkor bűnügyi zár alá helyezték a PTE 2008-2010-es teljes beszerzési, közbeszerzési, szerződési és pénzügyi dokumentációját. Imhof Gábor, az egyetem akkori gazdasági főigazgatója az intézkedést sérelmezve az MTI-nek
azt mondta: a bűnügyi zár hónapokig is eltarthat, az irattárat csak bejelentést követően, rendőr jelenlétében lehet kinyitni. Gábriel
Róbert rektor ugyanaznap az MTI-nek megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy a házkutatásról nem a rendőrségtől vagy az ügyészségtől, hanem „folyosói pletykákból” értesült. A kar iratai egészen a közelmúltig bűnügyi zár alatt voltak.

November 12.
Helyet kapott a magyarság az Eperjesi Egyetemen
http://mno.hu/hatarontul/helyet-kapott-a-magyarsag-az-eperjesi-egyetemen-1031294
Megnyílt a hét végén a Magyar Nyelv és Kultúra Intézete az Eperjesi Egyetemen. Ezzel az Eperjesi Egyetem lett az
egyetlen olyan felsőoktatási intézmény Szlovákiában, ahol az országban élő minden számottevő kisebbség kultúrájának
kutatásával és nyelvének oktatásával foglalkoznak.
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Kamila Urmanicová, az egyetem tájékoztatási és tanácsadó központjának igazgatója elmondta: az intézetek nem részei egyetlen karnak sem, hanem közvetlenül a rektornak vannak alárendelve. „A Magyar Nyelv és Kultúra Intézete létrehozásának oka, hogy szükség
van a magyar kultúra kutatására és nyelvének oktatására Kelet-Szlovákiában, ahol több mint 130 ezer magyar nemzetiségű él, s több
tucatnyi magyar általános és középiskola is van” – jelentette ki Urmanicová.
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